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Пломбування кореневих каналів при лікуванні періодонтитів 

(1 година) 

1. Актуальність теми:  

Заключним етапом ендодонтичного лікування пульпітів та 

періодонтитів є пломбування кореневих каналів з метою їх обтурації, 

пригнічення і блокування мікрофлори в макро- і мікро каналах, 

стимулювання репаративних процесів у періодонті та кістковій тканини 

щелеп. 

У клінічній практиці використовується широкий асортимент матеріалів 

для пломбування кореневих каналів. Ці пломбувальні матеріали мають як 

позитивні, так і негативні властивості, в зв’язку з чим важливого значення 

набуває знання лікарем-стоматологом специфічних властивостей різних 

кореневих пломбувальних матеріалів, адекватний та цілеспрямований їх 

вибір. Важливе значення для якості ендодонтичного лікування, запобігання 

ускладнень має також вірне виконання методики пломбування кореневих 

каналів. 

2. Навчальні цілі заняття. 

Рівень теоретичних знань: 

1. Ознайомитись із засобами пломбування кореневих каналів в 

історичному аспекті. 

2. Знати класифікацію кореневих пломбувальних матеріалів. 

3. Знати медико-технічні вимоги до матеріалів для кореневих пломб. 

4. Знати основні методики обтурації кореневих каналів гутаперчею і 

етапи їх виконання. 

Рівень практичних навиків: 

1. Оволодіти технікою пломбування кореневих каналів пломбувальними 

матеріалами різних груп. 

Рівень професійних вмінь: 

1. Вміти вибрати матеріал для пломбування кореневого каналу в 

залежності від групової приналежності зуба, форми і клінічної картини 
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періодонтиту (фіброзного, гранулюючого, гранулематозного, 

кістогрануломи, кісти) 

2. Вміти вибрати кореневий пломбувальний матеріал при наявності 

викривлених та труднопрохідних (непрохідних) кореневих каналів 

3. Вміти вибрати метод обтурації кореневого каналу гутаперчею в 

залежності від форми кореневого каналу і групової приналежності зуба 

4. Вміти провести пломбування кореневого каналу твердіючою пастою 

(резорцин-формаліновою, цинкоксидевиноловою та ін.) 

5. Вміти провести пломбування кореневого каналу матеріалом на основі 

епоксидних смол 

6. Вміти запломбувати кореневий канал методом центрального штифта та 

холодної латеральної конденсації гутаперчі 

Творчий рівень: Вміти досліджувати вплив різних пломбувальних 

матеріалів і методів пломбування на періапікальні вогнища деструкції у 

найближчі та віддалені терміни. 

2. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

3.1.Базові знання, навики, вміння, необхідні для вивчення 

теми 

1. Яка мета пломбування кореневих каналів (к/к)? 

2. Які групи пломбувальних матеріалів використовуються для 

пломбування кореневих каналів? 

3. Які недоліки пломбування кореневих каналів нетвердіючими 

матеріалами? 

4. Які недоліки пломбування кореневих каналів резорцин-

формалінвмісними пастами? 

5. Назвіть етапи пломбування кореневих каналів гутаперчею методом 

центрального штифта. 

6. Які особливості пломбування кореневих каналів методом 

латеральної конденсації? 

7. Пломбування кореневих каналів системою термофіл. 
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8. Які особливості пломбування кореневих каналів, уражених 

хронічними формами періодонтиту із значним ураженням періапікальних 

тканин (гранулюючий, грануломатозний періодонтит, кістогранулома)? 

9. Назвіть клінічні та рентгенологічні критерії якісного пломбування 

кореневих каналів. 

 

3.2. Зміст теми заняття 

Медико-технічні вимоги до пластичних матеріалів  

для пломбування кореневих каналів (силерів). 

Технологічні Біологічні 
1. Добра адгезія до стінок каналу. 1. Бактеріостатичність або 

неможливість бути поживним 
середовищем для бактерій. 

2. Легкість уведення, а, при потребі, і 
виведення з кореневого каналу. 

2. Нерозчинність у тканинних 
рідинах. 

3. Забезпечення трьохвимірної 
герметизації кореневого каналу та 
його відгалужень. 

3. Толерантність до тканин 
періодонту та організму в цілому, 
відсутність подразнюючої дії. 

4. Рентгенконтрастність. 4. Не провокувати імунну відповідь 
організму. 

5. Відсутність усадки після затвердіння. 5. Відсутність мутагенних чи 
карієсогенних властивостей. 

6. Достатньо дрібний розмір 
заповнювача. 

6. Здатність стимулювати процеси 
регенерації тканин періодонту. 

7. Не забарвлювати зуб.  
8. Повільне затвердіння.  
9. Здатність розчинятися у певних 

розчинниках для полегшення 
виведення їх із каналу. 

 

 
Загальна методика пломбування каналів 

1. Вибір метода пломбування. 

2. Підготовка матеріалів та інструментів. 

3. Ізоляція зуба від ротової рідини. 

4. Антисептична обробка. 

5. Знежирення та висушування. 

6. Пломбування каналу. 
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7. Рентгенологічний контроль пломбування. 

Спосіб вертикальної конденсації гарячої гутаперчі передбачає 

уведення у підготовлений канал основного (центрального) штифта з 

мінімальною кількістю силера, контрольоване розм'якшення уведеної 

гутаперчі за допомогою переносників тепла та поступове вертикальне її 

ущільнення серією підібраних плагерів для повної обтурації системи 

кореневого каналу в трьох напрямках. Це дозволяє найбільш надійно 

заповнити усі розгалуження системи кореневого каналу власне гутаперчею, 

на відміну від інших методик, де таке заповнення здійснюється силером. 

Необхідний інструментарій складається з серії (мінімально по три: для 

оперування в апікальній, середній та устьовій частинах кореневого каналу) 

спредерів, плагерів та переносників тепла з однаковим діаметром робочої 

частини в кожній серії. Діаметр робочої частини інструментів повинен 

становити приблизно 2/3 діаметра тієї частини кореневого каналу, в якій 

передбачається працювати цим інструментом. Крім того, якщо канал 

відносно широкий, необхідні кілька різного розміру (щоб ними можна було 

проникнути в канал) екскаваторів. 

У проведенні даної методики виділяють 3 етапи: 

1. Припасування і уведення в канал основного штифта. 

2. Фазу низхідної конденсації. 

3. Фазу завершального заповнення кореневого каналу. 

Підбирається та припасовується основний штифт, який уводиться (з 

невеликою кількістю силера) на робочу довжину в кореневий канал. Якщо 

штифт не повністю заповнює весь простір кореневого каналу, то поряд з ним 

уводять додаткові штифти, аналогічно методу латеральної конденсації. 

Розігрітою гладилкою або екскаватором зрізаються надлишки штифта, які 

виступають у порожнину зуба. Холодним плагером розігріта внаслідок 

зрізання гутаперча конденсується в усті кореневого каналу. Для того, щоб 

розм'якшена теплом гутаперча не прилипала до плагера, його, перед 

використанням, занурюють у порошок силера. Цей етап вертикальної 
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конденсації іноді називають «першою хвилею конденсації», оскільки у 

такому разі гутаперча конденсується і заповнює всі нерівності в межах 

устьової частини кореневого каналу. Власне з цього і починається фаза 

низхідної конденсації. Для продовження заповнення гутаперчею каналу в неї, 

на глибину 3-4 мм уводиться розігрітий до червоного переносник тепла. Його 

досить швидко виймають, щоб він не встиг охолонути, оскільки тоді до нього 

прилипне розігріта гутаперча. Частина гутаперчі все ж таки видаляється з 

каналу разом з плагером. Розігріта внаслідок цього гутаперча конденсується 

в каналі холодним плагером відповідного розміру. Маса пломбувального 

матеріалу просовується в апікальному напрямку на 2-3 мм. Аналогічно 

розігрівається і уводиться в канал переносник тепла з розміром робочої 

частини, що відповідає середній третині каналу. Холодним плагером такого 

ж розміру гутаперча конденсується. Процедуру повторюють інструментами 

найменшого діаметру для роботи в апікальній частині кореня. Унаслідок 

проведення цієї «другої хвилі конденсації» розігріта і розм'якшена гутаперча 

апікальної частини кореневого каналу разом з невеликою частиною силера з 

силою вдавлюється в усі нерівності та розгалуження цієї частини каналу. В 

результаті вся апікальна третина каналу та його розгалуження повністю 

заповнюється гутаперчею. Завершальне заповнення каналу відбувається 

аналогічно методиці секційного способу. Шматочки гутаперчевого штифта 

відповідного розміру приклеюються за товщий кінець до переносника тепла 

або спредера і швидко вносяться в канал. Інструмент злегка повертають по 

осі, щоб звільнити його від сегменту гутаперчі. Холодним плагером 

відповідного розміру цю, ще теплу гутаперчу, конденсують в каналі. Ця 

процедура повторюється кілька разів до повного заповнення кореневого 

каналу гутаперчею. 
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Матеріали для пломбування кореневих каналів 

Пластичні нетвердіючі 
(силери) 

Пластичні твердіючі (силери) Тверді – штифти 
(філери) 

Антисептичні пасти на 
жировій основі: 
йодоформна, тріопаста, 
асфалінова, тимолова, 
формалін-тимолова, 
риванолова, кальмецин, 
гідроокис кальцію з 
антисептиками, 
сульфаніламідами, 
антибіотиками на масляній 
основі. 

1. Цинкфосфатні цементи:  
фосфат-цемент, вісфат, уніфас, адгезор-файн (Dental, Чехія). 
2. Силери на основі гідроксиду кальцію (Ca(OH)2): 
Calasept (Nordiska), Calcicur (VOCO); Ultra Cal (Ultradent); 
Calci-Jen (Jentenal); CRCS (Calcibiotic Root Canal Sealer) - 
містить Са(ОН)2, цинк-евгенол і евкаліптол, Seal Apex (Kerr), 
Apexit (Vivadent, Ліхтенштейн) - містить Са(ОН)2, каніфоль, 
SiO2, ZnO, трикальційфосфат та інші сполуки. 
3. Матеріали на основі гідроксиапатиту:  
Kepran (НПП”Kepran”) замішують на евгенолі чи додається в 
силер. Гідрооксиапол(Полістом) використовується з ZnO, чи 
масляним розчином віт.Остім–100(30%паста з лінкоміцином, 
метронідазолом чи лінкоміцином і гентаміцином). 
4. Цементи на основі цинк-евгенола:  
цинк-евгеноловий, Евгедент (Росія), Wach's Cement, Tubli Seal 
(Kerr) - дві пасти, що змішуються, Каріосан (Dental, Чехія), 
Nogenol -замішується не на евгенолі, а на іншій рослинній олії, 
Ендометазон (Septodont) - містить кортикостероїди, Гваякрил - 
порошок ZnO, рідина - 6% р-н метилметакрилату в гваяколі. 

Гутаперчеві 

Пластмасові 
Срібні 

Мідні 



  
 

 5. Силери на основі полімерів і смол:  
Ендодент, АН-26 і АН плюс (на основі бісфенол-А- 
епоксигексаметилентетраміна з добавкою порошкоподібного 
Ag), Tenna Seal, Top Seal, Lee Endo - File (силіконовий 
матеріал на основі гідроксиду диметил - полісилоксану і 
гідрофобного аморфного силіката з розміром часточок 10-
30мкм). 

 

 6. Склоіономерні цементи:  
Ketac - Endo (ESPE),  
7. Пасти на основі резорцин - формаліну:  
резорцин-формалінова, Парацин, Резодент (Росія), Форедент 
(Dental, Чехія), RC2B, Spad Endometason (Septodont) - містить 
кортикостероїди.  
8. Інші матеріали:  
пляцид, цебаніт, Інтрадонт, новоіманін-каніфольна паста, 
паста, що містить натрію мефенамінат за Данилевським (1976), 
паста, яка містить Na мефенамінат, гідроксиапатит і 
параформальдегід за Ковалевським (1994); "Крезопаста", 
''Ендоптур", "Форфенон", "Естезон" (Росія), "Біодент" (Росія) - 
містить імуномодулятор, мірамістинова паста. 
9. ProRoot MTA (Dentsply) складається із ди-та три кальцій-
силікату оксида вісмуту, трикальцій-алюміната, тетракальцій 
алюмофериту та гіпсу. 
10. Композит Endo Rez. 
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Методи обтурації кореневих каналів. 

Методи      обтурації    кореневих     каналів     гутаперчею 

     
   

      
  

    
Обтурація 
холодною 

гутаперчею 

 Обтурація 
хімічно 

пластифікованою 
гутаперчею 

 Обтурація гарячою 
гутаперчею 

 Обтурація термопластифікованою 
гутаперчею 

     
  

     
     
     
 Методика 

одного 
штифта; 
 Латеральна 

конденсація 
гутаперчі та 
її варіанти. 

  Метод вертикальної 
конденсації; 

 Фрагментарний метод; 
 Метод латеральної та 

вертикальної конденсації; 
 Термомеханічний метод: 
 
 
 

  Ін’єкція шприцом або використання системи 
ультрафіл; 

 Використання двофазної гутаперчі; 
 Твердострижневе внесення: 
 
 
 
 

  конденсорами  За 
допомогою 
ультразвуку 

 З використанням системи Thermafil 
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4. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 
стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 
5. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Періодонтит. – 
Полтава,2004.-164 с. 
6. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 
діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 
2004. – 164 с. 
7. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Воспаление периодонта. 
–Полтава: Дивосвіт, 2006. -172 с. 
8. Петрушанко В.Н. Строение, функции и лечение эндодонта. - Полтава, 
2007. - 150 с.; 

Додаткова 

1. Беєр Р., Бауман М.А., Кієльбаса А.М. Ілюстрований довідник з 
ендодонтії/ За редакцією А.В.Борисенко. – Москва:МЕДпресс-информ, 2008. 
– 240 с.5.  
2. Ламли Ф., Адамс Н., Томсон Ф. Практическая клиническая эндодонтия. 
– М.:МЕДпресс-информ, 2007. – 128 с. 
3. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача. – 
Полтава: Дивосвіт, 2007. -236 с. 
4. Педорец А.П., Пеиляев А.Г., Педорец Н.А. Предсказуемая эндодонтия. 
– Донецк: Норд-Пресс, 2006. -364 с. 
5. Садовский В. В. Депофорез. –М.: Медицинская книга, 2004. -48 с. 
6. Хоменко Л.А.,Биденко Н.В. Практическая эндодонтия: инструменты, 
материалы, методы. -2002. - 208 с. 
7. Бублій Т.Д. Лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит з 
використанням нових матеріалів для обтурації кореневих каналів : Автореф. 
дис... канд. мед. наук: 14.01.22/ Укр. мед. стоматол. акад. -Полтава, 2004.-17с. 
8. Кузіна В.В. Використання сіліконового матеріалу "Сілгап" для 
обтурації кореневих каналів при лікуванні хронічного періодонтиту 
постійних зубів : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 Ін-т стоматології 
АМН України. -О., 2006.-18 c.  



  

9. Петров С.М. Диференційований підхід до вибору ендодонтичного 
лікування хронічних форм деструктивних періодонтитів : Автореф. дис... 
канд. мед. наук : 14.01.22/ МОЗ України. Укр. мед. стоматолог. акад.. -
Полтава, 2006.-16 с.  
10. Полозок Д.М. Обгрунтування вибору ендодонтичного пломбувального 
матеріалу для підвищення ефективності лікування хронічних періодонтитів : 
Автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.22 МОЗ України. Нац. мед. ун-т ім. 
О.О. Богомольця. -К., 2007.-18 c 
 

Електронні джерела 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-

odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 

http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-

razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 

http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF

%D1%81%D0%B8%D1%81 

 

3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 

літературою по темі заняття 

Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
1. Вивчити основні 
методи пломбування 
кореневих каналів 
при лікуванні 
періодонтиту 

1. Назвіть етапи пломбування 
кореневих каналів силерами. 

2. Перерахуйте інструменти для 
пломбування каналів силерами. 

3. Назвіть показання, етапи та 
інструменти для пломбування 
кореневих каналів методом 
центрального штифта. 
4. Назвіть показання, етапи та 
інструменти для пломбування 
кореневих каналів методом 
латеральної конденсації гутаперчі. 
5. Назвіть показання, етапи та 
інструменти для пломбування 
кореневих каналів методом гарячої 
кондинсації гутаперчі. 
6. Назвіть показання та особливості 
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тимчасового пломбування каналів 
кальційвмісними силерами. 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

1. Яка мета пломбування кореневих каналів (к/к)? 

2. Які групи пломбувальних матеріалів використовуються для 

пломбування кореневих каналів? 

3. Які недоліки пломбування кореневих каналів нетвердіючими 

матеріалами? 

4. Які недоліки пломбування кореневих каналів резорцин-

формалінвмісними пастами? 

5. Назвіть етапи пломбування кореневих каналів гутаперчею методом 

центрального штифта. 

6. Які особливості пломбування кореневих каналів методом латеральної 

конденсації? 

7. Пломбування кореневих каналів системою термофіл. 

8. Які особливості пломбування кореневих каналів, уражених хронічними 

формами періодонтиту із значним ураженням періапікальних тканин 

(гранулюючий, грануломатозний періодонтит, кістогранулома)? 

9. Назвіть клінічні та рентгенологічні критерії якісного пломбування 

кореневих каналів. 

Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 

теоретичних знань 

1. Хворому Н., 28 років, встановлено діагноз “Хронічний гранулюючий 

періодонтит 21 зуба”. Чим необхідно запломбувати к/к 21 зуба? 

А. Каріосаном. 

В. Резорцин-формаліновою пастою. 

С. Мірамістиновою пастою з гутаперчевим штифтом. 
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D. Срібним штифтом. 

Е. Пластмасовим штифтом. 

2. Хворому О., 32 роки, встановлено діагноз «Хронічний гранулюючий 

періодонтит 15 зуба”. Чим необхідно запломбувати к/к 15 зуба? 

А. Резорцин-формаліновою пастою. 

В. Са(ОН)2-вмісним силером. 

С. Фосфатцементом. 

D. Склоіономерним цементом Ketal-Endo з гутаперчевим штифтом. 

Е. Пластмасовим штифтом. 

3. Хворому Д., 23 роки, встановлено діагноз “Хронічний 

гранулематозний періодонтит 27 зуба”. На рентгенограмі 27 зуба біля 

верхівки піднебінного кореня – гранулома 4мм в діаметрі. Зуб 

запломбований амальгамою. Перкусія безболісна. Яке пломбування 

кореневих каналів необхідно провести і чим? 

А. Тимчасове, каріосаном. 

В. Постійне, гутаперчею. 

С. Тимчасове, гідроксидом кальцію. 

D. Постійне, резорцин-формаліновою пастою. 

Е. Пластмасовим штифтом. 

4. Стоматолог лікує хворого К. 39 років з приводу загостреного 

хронічного гранулематозного періодонтиту 36 зуба. Зуб витримав герметизм. 

Лікар планує запломбувати кореневі канали. До якого рівня необхідно 

запломбувати канали 36 зуба? 

А. До фізіологічного звуження  

В. До фізіологічної верхівки  

С. Заповнити пломбувальним матеріалом гранулому і запломбувати 

кореневі канали 

D. До анатомічної верхівки 

Е. До склерозованої частини каналу 
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5. Стоматолог лікує хворого К. 39 років з приводу хронічного 

гранулюючого періодонтиту 26 зуба. Зуб витримав герметизм. Лікар планує 

запломбувати кореневі канали. До якого рівня необхідно запломбувати 

канали 26 зуба? 

А. До фізіологічного звуження  

В. До фізіологічної верхівки  

С. До анатомічної верхівки 

D. Заповнити пломбувальним матеріалом гранулому і запломбувати 

кореневі канали 

Е. До склерозованої частини каналу 

6. Стоматолог лікує хворого К. 39 років з приводу хронічного 

фіброзного періодонтиту 46 зуба. Зуб витримав герметизм. Лікар планує 

запломбувати кореневі канали. До якого рівня необхідно запломбувати 

канали 46 зуба? 

А. До фізіологічного звуження  

В. До анатомічної верхівки 

С. Заповнити пломбувальним матеріалом періапекальне вогнище і 

запломбувати кореневі канали 

D. До фізіологічної верхівки 

Е. До склерозованої частини каналу 

7. Які існують методи пломбування кореневих каналів за допомогою 

гутаперчі? 

А. Центрального штифта (філера) в комбінації з пластичним 

твердіючим матеріалом (силером) 

В. Бокового штифта 

С. Холодного штифта 

D. Гарячого штифта 

Е. Центрального і бокового штифта 

8. Які існують методи пломбування кореневих каналів за допомогою 

гутаперчі? 
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А. Бокового штифта 

В. Секційний спосіб 

С. Холодного штифта 

D. Гарячого штифта 

Е. Центрального і бокового штифта 

9. Які існують методи пломбування кореневих каналів за допомогою 

гутаперчі? 

А. Бокового штифта 

В. Центрального і бокового штифта 

С. Холодної латеральної конденсації гутаперчі 

D. Холодного штифта 

Е. Гарячого штифта 

10. Які існують методи пломбування кореневих каналів за допомогою 

гутаперчі? 

А. Центрального і бокового штифта 

В. Бокового штифта 

С. Холодного штифта 

D. Гарячого штифта 

Е. Термопластифікованою гутаперчою 

Відповіді до тестів: 1- С, 2-D, 3- С, 4- D, 5-С, 6-В, 7-А, 8-В, 9-С, 10-Е. 

В. Задачи для самоконтролю: 

1. Хворому К., 20 років, встановлено діагноз “Загострений 

гранулюючий періодонтит 32 зуба”.  Об’єктивно: в проекції верхівки 

кореня 32 зуба – норицевий отвір, з якого при надавлюванні виділилась 

крапля гною. Перкусія – слабко болісна. При проведенні інструментальної 

обробки к/к його вдалося розширити до 035 розміру інструмента. 

Анатомічний верхівковий отвір розкритий до 010 розміру файла. У яке 

відвідування необхідно пломбувати 32 зуб? 

2. Хвора В., 16 років, з’явилась до ортодонта з метою корекції прикусу. 

На ортопантомограмі виявились на досить рівних щічних коренях 26 зуба 
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грануломи по 3мм в діаметрі. У 26 зубі велика пломба із композиційного 

матеріалу. Перкусія безболісна. У скільки відвідувань треба лікувати і чим 

необхідно запломбувати кореневі канали 26 зуба? 

Еталони рішення до задач 

1. Зважаючи на добру прохідність кореневого каналу і відкритий 

норицевий хід, необхідно запломбувати його в перше відвідування. 

2. 26 зуб необхідно лікувати у 2 відвідування.  

В перше відвідування після медикаментозної і інструментальної 

обробки необхідно тимчасово (на 5-7 діб) запломбувати к/к одним з Са(ОН)2-

вмісних силерів. В друге відвідування тимчасовий пломбувальний матеріал 

заміняється на постійний. Кореневі канали 26 зуба необхідно запломбувати 

одним із перелічених способів: склоіномерним цементом з гутаперчею, 

матеріалом на основі епоксидних смол з гутаперчею чи резорцин-

формаліновою пастою. 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 

 

1. Скласти план лікування хворого з діагнозом: «Хронічний 

гранулематозний періодонтит 27 зуба». 

2. Скласти план лікування хворого з діагнозом: «Загострений хронічний 

гранулюючий періодонтит 11 зуба». 

3. Скласти план лікування хворого з діагнозом: «Хронічний фіброзний 

періодонтит 36 зуба». 

4. Провести лікування хворого на хронічний періодонтит. 

5. Оволодіти технікою пломбування гутаперчею методом центрального 

штифта. 

6. Оволодіти технікою пломбування гутаперчею методом латеральної 

конденсації гутаперчі 
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4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

Орієнтовна схема дій при пломбуванні кореневих каналів гутаперчою 
№ Завдання Вказівки Примітки 
І. Запломбувати кореневий 

канал 
Спосіб 

центрального штифта 
або одного конуса. 

Використовується для 
заповнення прямих і 
широких кореневих 
каналів з відносно 

 і  

  

1. Визначення розміру 
центрального штифта 
(master point). 

Рентгенограма лікованого 
зуба, набір гутаперчевих 
штифтів різних розмірів, 
лінійка калібрувальна, 
пінцет. Довжину 
підібраною штифта (до 
різального краю коронки 
зуба) відмічають пінцетом 
на штифті. 

Довжина 
підібраного 
штифта на  
1-1,5мм менша 
робочої довжини 
кореневого 
каналу. Штифт 
досить щільно і 
туго входить у 
кореневий канал в 
апікальній його 
частині. 

2. Ізоляція зуба від 
ротової рідини, 
промивання 
антисептиком, 
висушування каріозної 
порожнини і кореневих 
каналів, зволоження 
каналу розчином 
хлороформу, чи 
антисептика 

Ватяні валки, 
слиновідсмоктувач, 
кафердам, паперові конуси, 
голка коренева, ватяні 
турунди, антисептик (див. 
табл. 1, п.4), ендодонтичний 
шприц, повітряно-водний 
пістолет. 

Відсутність 
забарвлення та 
сухість ватяної 
турунди чи 
паперового 
конусу перед 
зволоженням 
каналу. 

3. Антисептична обробка 
і висушування штифта 

Розчини антисептиків, 
пустер, повітряний 

пістолет, вата 

Штифт чистий і 
сухий. 

4. Адаптація 
(припасування) 
штифта, кінчик якого 
на 4-5 мм попередньо 
занурюють у розчин 
хлороформу. 

Зажим, підібраний штифт, 
хлороформ, рентгенограма 
лікованого зуба 

Штифт вигнувся 
відповідно до 
форми кореневого 
каналу 
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5. Процедуру (п.4) 
повторюють кілька 
разів, надійно 
фіксуючи штифт 
гутаперчі зажимом і 
уводячи його в канал в 
одному й тому ж 
положенні. 

Зажим, підібраний штифт, 
хлороформ, рентгенограма 
лікованого зуба. 

Гутаперчевий 
штифт досить 
точно повторює 
конфігурацію 
кореневого 
каналу, а верхівка 
конусу практично 
повністю 
заповнює 
апікальний отвір. 

6. Припасований штифт 
до заключного пломбу-
вання занурюють у 
70% розчин 
ізопропілового спирту 

Посудина з 70% р-ном 
ізопропілового спирту, 
припасований штифт 

Штифт повністю 
занурений у 
розчин. 

7. Промивання і 
висушування  
кореневого каналу. 

Розчини антисептиків, 
кореневі голки, ватяні 
турунди, паперові конуси, 
пустер чи повітряний 
пістолет. 

Ватяні турунди чи 
паперові конуси 
сухі. 

8. Уведення у канал 
невеликої кількості 
замішаного 
заповнювача (силера) і 
розподіл його по 
стінкам каналу. 

Вибраний силер, замішаний 
до рідкої консистенції. 

Устя кореневого 
каналу заповнені 
силером 

9. Покриття 
гутаперчевого штифта 
тонким шаром 
заповнювача. 

Вибраний силер, замішаний 
до рідкої консистенції. 

Гутаперчевий 
штифт рівномірно 
покритий тонким 
шаром силера. 

10. 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

Уведення (повільне) 
штифта в кореневий 
канал в положенні, в 
якому штифт 
попередньо був 
припасований у каналі  
 
 
 
Зрізання виступаючої у 
порожнину зуба 
частини гутаперчевого 
штифта розігрітою на 
полум'ї гладилкою чи 
екскаватором. Цей етап 
проводять через 2-4 хв. 
після затвердіння 
заповнювача.. 

Зажим, припасований 
раніше штифт з нанесеним 
силером.  
 
 
 
 
 
 
 
Гладилка чи екскаватор, 
спиртівка чи запальничка. 

Уведений без 
надмірного тиску 
штифт повністю 
заповнює робочу 
довжину каналу. 
Надлишок силеру 
відтиснувся до 
устя, на дно та 
стінки порожнини 
зуба.  
Широкий кінець 
гутаперчевого 
штифта 
знаходиться на 
рівні устя 
кореневого каналу 
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ІІ. Спосіб холодної 
латеральної конденсації 
гутаперчі. 

Застосовується для 
заповнення широких та 
викривлених каналів, у 
яких важко повноцінно 
припасувати 
центральний штифт. 

  

1. Створення апікального 
уступу (ретенційної 
зони) у кореневому 
каналі, який запобігає 
виведенню кореневого 
матеріалу за верхівку 
кореня зуба. 

Ендодонтичними 
інструментами при 
оброблені кореневого 
каналу. 

В апікальний отвір 
на робочу довжину 
входить лише 
(відповідно до 
розмірів кореневого 
каналу) файл 
найменшого розміру. 

2. Підбір трьох спредерів 
відповідного діаметру. 

3 спредери відповідних 
розмірів для роботи у 
відповідній частині 
кореневого каналу: 
спредером з найменшим 
діаметром робочої частини 
оперують в апікальній 
частині каналу, другим - у 
середній, і третім (з 
найбільшим діаметром) - в 
устьовій. 

Діаметр робочої 
частини кожного з 
трьох спредерів 
становить дві третини 
діаметра відповідної 
частини кореневого 
каналу. 

3. Підбір 2-3 стандартних 
штифтів гутаперчі та 
плагера. 

2-3 стандартні гутаперчеві 
штифти, плагер, зажим. 

2-3 штифти, з 
діаметрами, що 
дорівнюють 
діаметрам 
відповідних 
спредерів. Діаметр 
робочої частини 
плагера дорівнює 2/3 
діаметра устя 
кореневого каналу. 

4. Підбір і, якщо можливо, 
припасовка 
центрального штифта 
(Див. «Спосіб 
центрального штифта», 
п.1), його антисептична 
обробка та 

 

Рентгенограма лікованого 
зуба, набір штифтів різних 
розмірів. 

Довжина 
центрального штифта 
відповідає робочій 
довжині каналу. 
Штифт щільно 
входить в апікальну 
частину кореневого 
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5. Антисептична обробка 
та висушування 
кореневого каналу. 

Ватяні валки, 
слиновідсмоктувач, 
кофердам, коренева голка, 
ватяні турунди, розчини 
антисептиків, паперові 
конуси, повітряний 
пістолет. 

Ватяні турунди чи 
паперові конуси чисті 
та сухі. 

6. Уведення в канал 
невеликої кількості 
замішаного силера, 
покриття кінчика 
центрального штифта 
тонким його шаром і 
уведення штифта на 
визначену робочу 
довжину у кореневий 
канал. 

Силер, підібраний 
центральний штифт, 
коренева голка, 
каналонаповнювач. 

Центральний штифт 
уводиться на всю 
робочу довжину 
кореневого каналу. 

7. Уведення у бік верхівки 
кореня спредера 
найменшого діаметра 
(через 1/2 хв.), 
конденсація гутаперчі 
штифта до стінок 
кореневого каналу і 
створення простору для 
уведення додаткового 
штифта. 

Спредер найменшого 
діаметру. 

Поява проміжку між 
стінкою і штифтом 
для уведення 
наступного штифта. 

8. Звільнення спредера з 
кореневого каналу. 

 Після виведення 
спредера залишається 
отвір (простір) 
відповідної форми для 
уведення додаткового 
штифта. 

9. Уведення додаткового 
штифта, кінчик якого 
можна змочити 
силером. 

Гутаперчевий штифт 
відповідного діаметру, 
зажим чи пінцет. 

Заповнення проміжку 
між центральним 
штифтом і стінкою 
зуба. 

10. Повторення процедури 
(див. п.9) з 
використанням 
спредерів та штифтів 
більшого діаметру до 
повного заповнення 
кореневого каналу. 

Спредери та штифти 
відповідного діаметру, 
зажим, чи пінцет. 

Заповнення каналів 
гутаперчею 
вважається 
закінченим, якщо 
спредер вже не можна 
увести в кореневий 
канал. 

11. Зрізання виступаючих в 
порожнину зуба частин 
штифтів розігрітим 
інструментом. 

Екскаватор чи гладилка, 
спиртівка чи запальничка. 

Штифти не 
виступають з устя 
кореневого каналу. 
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12. Конденсація гутаперчі в 
усті кореневого каналу 
плагером, (краще 
підігрітим) обраного 
діаметру. 

Плагер, спиртівка чи 
запальничка. 

Устя каналу щільно 
заповнене 
гутаперчею. 

Орієнтовна схема дій при пломбуванні кореневих каналів однаковим 
штифтом різними пломбувальними матеріалами 

№ Завдання Вказівки Примітки 
(критерії 
самоконтролю) 

1. 
 
 

Висушити кореневий 
канал. 
 

Кореневі голки, ватяні турунди, 
паперові конуси, 70% спирт, 
ефір, повітряний пістолет або 
пустер, ватяні валки. 

Видалений з 
каналу паперовий 
конус чи турунда 
сухі  

2 Проведіть 
пломбування 
кореневого каналу 
пластичними 
нетвердіючими 
матеріалами. 

Компоненти, необхідні для виго-
товлення пластичної нетвердіюч-
ої пасти, кореневу голку, канало-
наповнювач, штопфер корене-
вий, вата.  Заповніть апікальну 
частину к/к силером більш рідкої 
консистенції, поступово додаю-
чи більш густої і, таким чином, 
довівши його до сметаноподібної 
консистенції. Поступово напов-
ніть канал, рухаючись до вустя 
спочатку кореневою голкою, а 
потім каналонаповнювачем на 
малих обертах наконечника і 
виводячи його, не виключаючи 
обертів. В процесі пломбування 
ущільнюйте силер кореневим 
штопфером чи турун дою, а 
після повного пломбування к/к 
ущільніть матеріал ватяною 
кулькою в устьовій частині к/к. 

Пастоподібна 
консистенція, 
поява слабких 
больових відчуттів,  
R-контроль. 
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3. Проведіть 
пломбування 
кореневого каналу 
пластичними 
твердіючими 
матеріалами. 

Приготуйте і використайте, в 
залежності від групової 
приналежності зуба і конкретної 
клінічної ситуації кореневий 
пломбувальний матеріал з однієї 
із груп: 
1. силери на основі гідроксиду 
кальцію; 
2. цементи на основі цинк-
евгенолу; 
3. силери на основі полімерів і 
смол; 
4. склоіонополімерні цементи; 
5. пасти на основі резорцин-
формаліну; 
6. інші матеріали. 
    Спочатку заповніть апікальну 
частину к/к силером більш рідкої 
консистенції, поступово 
додаючи більш густої і, таким 
чином, довівши його до 
сметаноподібної консистенції. 
Поступово наповніть канал, 
рухаючись до вустя спочатку 
кореневою голкою, а потім 
каналонаповнювачем на малих 
обертах наконечника і виводячи 
його, не виключаючи обертів. В 
процесі пломбування 
ущільнюйте силер кореневим 
штопфером чи турун дою, а 
після повного пломбування к/к 
ущільніть матеріал ватяною 
кулькою в устьовій частині к/к. 

Пастоподібна 
консистенція, 
поява слабких 
больових відчуттів,  
R -контроль. 

4. Пломбування 
кореневого каналу 
штифтом. 

Пластичні твердіючі та 
нетвердіючі пломбувальні 
матеріали та набори штифтів: 
 - гутаперчевих; 
 - пластмасових; 
 - срібних; 
 - мідних. 

Визначення 
робочої довжини 
кореневого каналу 
та штифта. 
Уведення штифта 
на визначену 
робочу (до 
апікального 
уступу) довжину 
для обтурації 
верхівкового 
отвору. 

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття: 

 

- стоматологічний пацієнт; 

- крісло, стоматологічна установка; 
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- набір борів; 

- набір ендодонтичних інструментів, необхідних для пломбування 

кореневих каналів; 

- кореневі антисептики; 

- гутаперчеві штифти різних діаметрів та конусності; 

- паперові штифти; 

 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 

заняття за темою: «Пломбування кореневих каналів при лікуванні 

періодонтитів» – Простежити ефективність лікування 

деструктивних форм періодонтиту різними матеріалами для 

пломбування кореневих каналів у найближчі та віддалені терміни. 

1. Бернадская Г.П., Павленко А.В. Ошибки и осложнения при 

диагностике и лечении неспецифических хронических периодонтитов и 

остеомиелитов // Дентальные технологии. -Харьков, 2008,N N4.-С.14-15 

2. Кударь А.И., Кударь М.А. Межкорневая гранулема или межкорневой 

периодонтит? (Клинико-рентгенологическое исследование) // Стоматолог. -

Харьков, 2002,N N12.-С.43-44 

3. Кударь А.И., Кударь М.А. Лечение хронического перфоративного 

межкорневого периодонтита многокорневого зуба // Стоматолог. -Харьков, 

2003,N N2.-С.10-12 

4. Рудаков И.Я., Рудакова В.А. Практический опыт применения 

препаратов гидроокиси кальция при лечении деструктивных форм 

хронического периодонтита // Стоматолог. -Харьков, 2003,N N12.-С.12-14 

5. Максимовский Ю.М., Гринин В.М., Колесникова Д.А. Эффективность 

излечения хронических деструктивных форм верхушечного периодонтита с 

использованием пероральной деконтаминационной антибактериальной 

терапии // Стоматология. -М, 2003. т.Том82,N N5.-С.16-19. 
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